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 املالية جلنة
 الدورة الثالثة والثمانون بعد املائة

 2020نوفمرب/تشرين الثاين  9-13

 اجلدول الزمين املؤقت
 

الثالثة والثمانني بعد املائة االجتماع املشرتك بني الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة 
 للجنة املالية

 
 ثنني،اإل
نوفمرب/تشرين  9

 1الثاين

 1البند  12:30-9:30الساعة 
 )JM 2020.2/ Rev.1األعمال (الوثيقة  اعتماد جدول

 2البند   
اخلطوط العريضـــــــــــة لإلطار االســـــــــــرتاتيجي واخلطوط العريضـــــــــــة 

 2025-2022لـــــلـــــخـــــطــــــــة املـــــتـــــوســـــــــــــــــــطــــــــة األجــــــــل لـــــلـــــفـــــرتة 
 )CL 165/3(الوثيقة 

 3البند   
 اســـــــــــــــرتاتيجيــــــة املنظمــــــة اجلــــــديــــــدة الخنراط القطــــــاع اخلــــــاص

 )CL 165/4 Rev.1 (الوثيقة
 4بند ال 17:30-14:30الساعة  

مــــــعــــــلــــــومــــــــات حمــــــــدثــــــــة عــــــن بــــــر�مــــــج الــــــتــــــعــــــــاون الــــــتــــــقــــــين 
 )JM 2020.2/2 (الوثيقة

 5البند   
 أجلإعادة البناء من : 19-اســـــــــــــــتجابة املنظمة جلائحة كوفيد

 )CL 165/5(الوثيقة  التحويل

                                                      
 .سيجري حبث أي بنود مل يستكمل حبثها يوم اإلثنني يف موعد ووقت الحقني تقررمها جلنتا الرب�مج واملالية  1
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 6البند   

 )CL 165/18الوثيقة أساليب عمل املؤمتر (
 7البند   

األرصـــــــــدة غري املنفقة من اعتمادات فرتة الســـــــــنتني اســـــــــتخدام 
 )JM 2020.2/3(الوثيقة  ]CCLM 110/3نظر الوثيقة أ[

 11البند   
 أية مسائل أخرى

 
 البنود املعروضة لإلحاطة

 JM 2020.2/INF/1 إنشاء اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة -8

  Rev.1165CL 13/  تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما -9

التقرير السنوي عن سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش  -10
وسوء استعمال السلطة، مبا يف ذلك نتائج الدراسة االستقصائية  والتحّرش اجلنسي

 بشأن رضا املوظفني

CL 165/INF/6 
Rev.1 

 
 2الدورة الثالثة والثمانون بعد املائة للجنة املالية

 
 الثالاثء،

 نوفمرب/تشرين الثاين 10
 1البند  12:30-9:30الساعة 

املؤقت واجلدول الزمين املؤقت  اعتماد جدول األعمال
 )FC 183/INF/1و FC 183/1 Rev.2 (الوثيقتان

 3البند   
منظمــة األغـذيـة والزراعـة عـام  -احلســــــــــــــــاابت املراجعــة 

 )C 2021/6 Bو C 2021/6A (الوثيقتـــــــان 2019
ورد اإلدارة على التوصـــــــــــــــيـــات الواردة يف تقرير املراجع 

 )FC 183/3 (الوثيقة 2019اخلارجي لعام 
 17:30-14:30الساعة  

 
 4البند 

 خطة العمل االســـــــــــرتاتيجية اخلاصـــــــــــة ابملوارد البشـــــــــــرية
 )FC 183/4(الوثيقة 

   
   

                                                      
 .من جدول األعمال املؤقت ابملراسلة 11و 10و 7و 2سيجري حبث البنود   2
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 األربعاء،
 نوفمرب/تشرين الثاين 11

 5البند  12:30-9:30الساعة 
حتــديــث عن عمليــة ختطيط اإلجراءات ملرحلــة مــا بعــد 
 الـــدراســـــــــــــــــة االســـــــــــــــتقصـــــــــــــــــائيـــة عن رضـــــــــــــــــا املوظفني

 ) FC 183/5 Rev.1(الوثيقة 
 6البند   

التقرير الســــــــنوي عن ســــــــياســــــــات وعمليات وإجراءات 
املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنســــــــي وســــــــوء 
اســـــــــــــــتغالل الســـــــــــــــلطـة، مبا يف ذلك نتـائج الدراســـــــــــــــة 
 االســــــــــــــــتــقصــــــــــــــــــــــائــيــــــــة بشــــــــــــــــــــــأن رضــــــــــــــــــــــا املــوظــفــني 

 )CL 165/INF/6 Rev.1(الوثيقة 
 17:30-14:30الساعة  

وقت الحق إذا دعت  (أو إىل
  احلاجة)

 8البند 
التقارير املرحلية عن تنفيذ توصـــــــــــــــيات املراجع اخلارجي 

األغذية  التابعة ملنظمةوجلنة اإلشـــــــــراف االســـــــــتشـــــــــارية 
 )FC 183/8.2و FC 183/8.1والزراعة (الوثيقتان 

 9البند   
 حمدثة إضـــــــــافية عن حالة التوصـــــــــيات الواردة  تمعلوما

التفتيش املشرتكة، استعراض السياسات يف تقرير وحدة 
واملمــــارســــــــــــــــــات املتعلقــــة ابملبلغني عن املخــــالفــــات يف 
مـــــــؤســـــــــــــــســــــــــــــــــــــات مـــــــنـــــــظـــــــومــــــــة األمـــــــم املـــــــتـــــــحــــــــدة 

)JIU/REP/2018/4الوثيقة) ( FC 183/9( 
   

 اخلميس
 نوفمرب/تشرين الثاين 12

 12البند  12:30-9:30الساعة 
 أساليب عمل جلنة املالية (من دون وثيقة)

 13البند   
 مكان انعقاد الدورة الرابعة والثمانني بعد املائةو موعد 

 14البند   
 أية مسائل أخرى

(أو إىل  17:30-14:30الساعة  
 وقت الحق إذا دعت احلاجة)

 متابعة مناقشة أي بند مل تنته مناقشته بعد 

 
 ، اجلمعة

 نوفمرب/تشرين الثاين 13
 االجتماع املشرتكاعتماد تقرير  13:00-10:00الساعة 

(أو إىل  17:30-14:30الساعة  
 وقت الحق إذا دعت احلاجة)

 اعتماد تقرير جلنة املالية

 


